Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.02.2018 r.
25 lutego 2018
1. Dziś w II Niedzielę Wielkiego Postu przypada dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. Po
Mszy Św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek z przeznaczeniem na misje Kościoła „Ad Gentes”. Za
każdy dar serca składamy serdeczne Bóg Zapłać!.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Archikatedrze w piątek o godz. 8.30 i 17.30, a w Kościele Św.
Jakuba dla dzieci o godz. 17.00.
3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
4. Młodzież z grupy duszpasterskiej „Boża Husaria” przebywa na rekolekcjach na Wyspie
Sobieszewskiej u Księży Saletynów. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
5. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy na spotkanie we wtorek – 27 lutego br., o godz. 19.00
do salki.
6. Rodziców kandydatów do Bierzmowania zapraszamy na spotkanie w piątek – 02 marca br., o godz.
19.00 do salki.
7. W najbliższy wtorek tj., 27 lutego br., o godz. 16.00 w Kawiarence; spotkanie Apostolatu
Maryjnego.
8. W rozpoczynającym się tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W tych dniach Kapłani
udadzą się do chorych z posługą sakramentalną.
9. Zapraszamy na Nabożeństwo do Matki Bożej Oliwskiej w sobotę – 3 marca br., po Mszy Św. o
godz. 18.00.
10. Droga Neokatechumenalna zaprasza w czasie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku do salki
na Jutrznię o godz. 5.45 (salka w Domu Parafialnym).
11. Duszpasterstwo Akademickie przy Archikatedrze zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie
pastoralnej Trening Wiary. W każdą Niedzielę Mszy Świętej o godz. 20.00 towarzyszą różne formy
pogłębiania osobistej więzi z Jezusem.
12. Z racji zbliżającej się 350 rocznicy pielgrzymki z Katedry w Oliwie na Kalwarię Wejherowską
Parafia Archikatedralna ogłasza konkurs plastyczny – „Matka Boża Oliwska w oczach dzieci”. Prace
plastyczne prosimy składać u Ks. Adama do końca kwietnia br.
13. W zeszłą niedzielę Panie z Parafialnej Grupy Caritas zebrały 2038 PLN.; tytułem ofiary na pomoc
ubogim z naszej Parafii. Dziękujemy za wsparcie.
14. Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Można je zamawiać po Mszach Św. w
Zakrystii bądź w Kancelarii parafialnej.

15. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w sklepiku przykatedralnym
dewocjonalia.
16. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za zmarłych naszych parafian: Śp. Ryszard
Floryszczak (l.84, ul. Pomorska), Śp. Stanisław Łaski (l.96, ul. Grunwaldzka). Dobry Jezu…

